
Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 18.3.2015 

od 10 do 16 

 

 

10. Návrh Doplnku č. 4 k IS – 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.  

11. Návrh na udelenie Ceny mesta in memoriam. 

12. Návrh Zmien a doplnkov č. 15 ÚP mesta Prievidza a Zmien a doplnkov č. 3 k ÚP 

centrálnej mestskej zóny. 

13.  Návrh na určenie rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚP mesta Prievidza.  

14. Prerokovanie žiadostí o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP. 

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Klub Bôbarov, Lúčna 

22/7,  Prievidza. 

16. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Spojenú školu internátnu, 

Úzka ul. č. 2, Prievidza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov 

 

Zoznam uznesení  

komisie starostlivosti o obyvateľov  

zo dňa 18.3.2015 

od 10 do 16 

 

 

číslo: 10/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 4 k IS – 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok  č. 4 k IS – 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.   

číslo: 11/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na udelenie Ceny mesta In memoriam. 

  

II. odporúča MsZ 

schváliť  udelenie Ceny mesta In memoriam.    

číslo: 12/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh zmien a doplnkov č. 15 ÚP mesta Prievidza a Zmien a doplnkov č. 3 k ÚP 

centrálnej mestskej zóny. 

II. odporúča MsZ 

schváliť Zmeny a doplnky č. 15 k  ÚP mesta Prievidza a Zmeny a doplnky č. 3 k ÚP 

centrálnej mestskej zóny.  

číslo: 13/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na určenie rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚP mesta Prievidza.  

II. odporúča MsZ 

schváliť Určenie rozsahu Zmeny a doplnkov č. 16 k  ÚP mesta Prievidza.   



číslo: 14/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

   žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:  

1. J. Jobková,  Prievidza,  

2. L. Rebro a manž., Prievidza, 

 

II. neodporúča prideliť  vyhradené  parkovacie  miesto:  

J. Jobkovej a l. Rebrovi a manž.,  nakoľko menovaní žiadatelia nespĺňajú  schválené 

kritériá na prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov ŤZP v zmysle 

U-MsZ č. 61/2009 zo dňa 24.2.2009, v znení U-MsZ 171/09 zo dňa 28.4.2009 

číslo: 15/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Klub Bôbarov, Lúčna 

22/7,  Prievidza. 

 

II. odporúča primátorke mesta 

schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 200,00 € pre Klub Bôbarov, 

Lúčna 22/7,  Prievidza na zorganizovanie akcie  pri príležitosti 25. výročia založenia 

Klubu Bôbarov (Rodákov) v Prievidzi, ktoré sa bude konať v mesiaci október 2015.  

 

číslo: 16/2015 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v r. 2015 pre Spojenú školu 

internátnu, Úzka ul. č. 2, Prievidza.  

 

II. odporúča primátorke mesta  

schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 250,00 € pre Spojenú školu 

internátnu, Úzka ul. č. 2, Prievidza  na nákup záhradného domčeka – pomôcky na 

pracovné vyučovanie pre žiakov školy so zdravotným znevýhodnením.  

 

 

MUDr. Peter Oulehle 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Králová 

                zapisovateľka  


